
 Gemeenteraad 

Zitting van 29 november 2016 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, 
Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

Verontschuldigd: Marie-Thérèse Lapeere: raadslid 

 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennis nemen van de budgetwijziging 1 voor 2016 van het OCMW Ingelmunster  

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk Welzijn, meer bepaald artikel 170; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW 
Ingelmunster van het managementteam van het OCMW van 23 september 2016; 
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Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW 
Ingelmunster door het college van burgemeester en schepenen op van 3 oktober 2016; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW Ingelmunster door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn van 24 oktober 2016; 

NEEMT KENNIS 

Van de budgetwijziging 2016-1 van het OCMW Ingelmunster. 

EREDIENSTEN 

3.  Kennis nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding van de eredienst; 

Gelet op de beslissing van 26 oktober van de kerkraad van Sint-Amandus te Ingelmunster waarbij het 
budget 2017 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 

Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek werd ingediend bij het gemeentebestuur op 4 
november 2016; 

Overwegende dat het budget 2017 past binnen het meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-
Amandus; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

NEEMT KENNIS 

Van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus. 

ALGEMENE FINANCIERING 

4.  Kennis nemen van de dotatie aan de hulpverleningszone Midwest 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en 
43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het  
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2 dat 
bepaalt ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van 
een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten 
laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’ 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder hulpverleningszone Midwest genoemd); 

Overwegende dat hulpverleningszone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een 
akkoord bereikte met betrekking tot de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente 
aan de hulpverleningszone; na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel beheerders en 
secretarissen werd de financiële verdeelsleutel herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting 
van 25 oktober 2016 met betrekking tot de opmaak van het budget voor 2017; dat de gemeentelijke dotatie 
aan de zone in 2017 gelijk gehouden wordt ten opzichte van de dotatie in 2016 waarbij evenwel 2% 
indexering wordt bijgerekend zoals voorzien in de meerjarenbegroting voor de zone; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel in onderstaande tabel per gemeente wordt 
weergegeven: 

Vervolg zitting van 29 november 2016

29 november 2016 - blz. 2/10

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 7933-9266-8779-3352 op www.verifieer.be.



Gemeente Financiële 
verdeelsleutel 
(% weergave) 

Dotatie 2017 
(in euro) 

Ardooie 3,95 290.321,43 

Dentergem 2,81 192.311,35 

Hooglede 4,27 310.742,03 

Ingelmunster 4,27 306.367,80 

Izegem 11,47 789.383,74 

Lichtervelde 3,30 255.160,51 

Meulebeke 4,41 303.803,62 

Moorslede 4,04 286.873,41 

Oostrozebeke 2,73 187.338,85 

Pittem 3,10 213.430,72 

Roeselare 34,25 2.976.971,00 

Ruiselede 2,07 141.301,74 

Staden 4,45 322.086,70 

Tielt 9,25 634.220,40 

Wingene 5,63 394.733,17 

Overwegende dat conform de gemaakte afspraken op deze dotatie een verrekening wordt toegepast 
voor de inbreng van materieel; dat deze verrekening geldt voor 10 jaar vanaf start van de zone op 6 januari 
2015; dat de dotatie van elke gemeente aan de zone in 2017 bijgevolg in onderstaande tabel wordt 
weergegeven: 

Gemeente Financiële 
verdeelsleutel 
(% weergave) 

Dotatie 2017 na 
verrekening 
materieel (in 
euro) 

Ardooie 3,95 276.851,17 

Dentergem 2,81 192.359,90 

Hooglede 4,27 311.510,21 

Ingelmunster 4,27 268.960,13 

Izegem 11,47 808.905,64 

Lichtervelde 3,30 249.844,63 

Meulebeke 4,41 297.151,45 

Moorslede 4,04 303.597,88 

Oostrozebeke 2,73 187.432,41 

Pittem 3,10 219.479,76 

Roeselare 34,25 3.099.110,88 

Ruiselede 2,07 117.942,79 

Staden 4,45 311.611,84 

Tielt 9,25 568.198,14 

Wingene 5,63 392.089,63 
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Overwegende dat het om interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te vermijden, efficiënter 
is voor Ingelmunster en Meulebeke om een bijkomende verrekening te maken op de dotatie; dit is 
respectievelijk voor de ICT‐ ondersteuning vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT‐netwerk) en voor 
het technisch onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat door Meulebeke wordt gedragen; de 
totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest in 2016 is dan als volgt: 

Gemeente Exploitatie-
toelage (in euro) 

Investerings-
toelage (in euro) 

Ardooie 208.713,17 68.138,00 

Dentergem 143.886,90 48.473,00 

Hooglede 237.852,21 73.658,00 

Ingelmunster 158.302,13 73.658,00 

Izegem 611.048,64 197.857,00 

Lichtervelde 192.919,63 56.925,00 

Meulebeke 208.829,45 76.072,00 

Moorslede 233.907,88 69.690,00 

Oostrozebeke 140.339,41 47.093,00 

Pittem 166.004,76 53.475,00 

Roeselare 2.508.298,88 590.812,00  

Ruiselede 82.234,79 35.708,00 

Staden 234.849,84 76.762,00 

Tielt 408.636,14 159.562,00 

Wingene 294.972,63 97.117,00 

Overwegende de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28 oktober 2015 
waarbij de besturen vragende partij waren om de investeringstoelagen op te trekken van € 1.000.000 naar € 
1.725.000 zodat de investeringen volledig worden gefinancierd met gemeentelijke investeringsdotaties en 
niet langer met de overdracht van middelen vanuit de gewone dienst aangezien dit een grote impact heeft 
op de autofinancieringsmarge van de besturen; 

NEEMT KENNIS 

Van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de hulpverleningszone 
Midwest bepaalt en van de opsplitsing in investerings- en exploitatietoelage voor het boekjaar 2017 (na 
verrekening van het materiaal en de specifieke verrekening voor Meulebeke en Ingelmunster). 

Beslissingen 

AFVAL 

5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 12 december 2016 van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 
artikel 44, 2de alinea; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 

Gelet op de statuten van IVIO; 

Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 oktober 2016 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 12 december 2016; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders 
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2017 
3. Goedkeuring begroting 2017 
4. Varia; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van mevrouw 
Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Wilfried 
VANACKER, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 12 
december 2016 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van IVIO van 12 december 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van IVIO van 12 december 2016 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan IVIO. 

PATRIMONIUM 

6.  Goedkeuren van een akte overdracht van onroerende goederen 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de artikelen 28 en 43, § 2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat het gemeentebestuur een huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen 
Bollewerpstraat 1, wenst aan te kopen; 

Overwegende dat het goed gekadastreerd is volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B 
nummer 642R met een totale oppervlakte volgens kadaster van vier are zesendertig centiare; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2016 houdende goedkeuring van de 
aankoop van de woning en tuin; 

Overwegende dat de aankoop wordt toegestaan en aanvaard voor de prijs van 
tweehonderdentienduizend euro; 

Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2016 budget werd voorzien op 
07050/2211000; 

Gelet op het ontwerp van akte; 
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Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – Het ontwerp van akte van aankoop van het onroerend goed gelegen Bollewerpstraat 1, kadastraal 
gekend onder sectie B nummer 642R, door het gemeentebestuur van Ingelmunster aan mevrouw 
Elke Vangroenweghe wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van de beginselverklaring inzake de neutraliteit van het gemeentelijk 
onderwijs te Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62; 

Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21 juni 2016 om de beginselverklaring neutraliteit 
goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net; 

Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de 
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd; 

Overwegende dat ook de algemene vergadering van VVSG vzw zich hierbij heeft aangesloten; 

Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden aan de 
principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker 
profileren als neutrale onderwijsverstrekker; 

Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een school, 
een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 

Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project 
tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij de 
gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale 
projecten een plek vinden; 

Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het eigen 
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming 
te brengen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt goedgekeurd en als 
bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 

IT 

8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 9 december 2016 van Cipal DV 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Cipal DVi; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per schrijven van 24 oktober 2016 om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 9 december 2016; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2014 houdende aanduiding van een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cipal (dienstverlenende vereniging); 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van Cipal DV en met opgave van volgende agenda: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de 
te volgen strategie) 
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
5. Rondvraag 
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 9 
december 2016 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal DV van 9 december 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Cipal DV van 9 december 2016 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Cipal DV. 

SOCIALE ZAKEN 

9.  Aanwijzen van een vertegenwoordiger namens de gemeente in de vzw PWA Ingelmunster 
na ontslag van een titularis 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2013 houdende samenstelling van de 
delegatie van de gemeente en het OCMW in de beheersorganen van de vzw Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap Ingelmunster; 

Overwegende dat 4 mandaten werden toegewezen aan de meerderheidsfracties en 2 mandaten aan 
de CD&V; 

Overwegende dat de heer Kurt Plyson op 4 november 2016 zijn ontslag kenbaar maakte; 

Overwegende dat mevrouw Katrien Vandecasteele als vervanger wordt voorgedragen; 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

Na geheime stemming over het voorstel van voordracht van mevrouw Katrien Vandecasteele met 
volgende uitslag: 
° aantal geldig uitgebrachte stemmen: 20 
° aantal blanco-stemmen: 9 
° aantal onthoudingen: 0 
° aantal stemmen ja: 11 
° aantal stemmen nee: 0; 

Gelet op de uitslag van de stemming; 

BESLUIT: 
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Artikel 1 – Mevrouw Katrien Vandecasteele wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster in de Raad van bestuur van de vzw PWA Ingelmunster ter vervanging van de heer 
Kurt Plyson en ter voleindiging van dit mandaat. 

VEILIGHEID 

10.  Verlenen van advies met betrekking tot het ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 
korps inzake brandbeveiliging voor de jaren 2013 en 2014 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2016 waarin de gemeenteraad gunstig advies 
uitbracht wat betreft de definitieve berekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 
2013 en 2014 en de bepaling van de restsaldo’s van 8.126,86 euro voor 2013 en 17.688,54 euro voor 2014; 

Gelet op het schrijven van 5 augustus 2016 van IBZ waarin wordt meegedeeld dat de gouverneur 
heeft besloten om de procedure voor de omslag van de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014 te 
hernemen; 

Overwegende dat de redenen tot hernemen voornamelijk te maken hebben met het ontbreken van 
gegevens van andere besturen, waardoor het totaalplaatje niet langer klopte; 

Gelet op het schrijven van 11 oktober 2016 waarin de definitieve berekening van de forfaitaire kosten 
van de brandweer en de afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de jaarrekening 2013 en 2014 worden 
meegedeeld; 

Overwegende dat deze bijdragen inderdaad afwijken van de eerder goedgekeurde bedragen; 

Overwegende dat de restsaldo’s voor de jaren 2013 en 2014 respectievelijk worden geraamd op 
8.058,01 euro en 17.379,73 euro. 

Op voorstel van de burgemeester. 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De beslissing van 21 juni 2016 wordt ingetrokken. 

Artikel 2 – Aan de heer Gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven dit via kantschrift op te nemen in de 
notulen van de raad van 21 juni 2016 

Artikel 3 – Gunstig advies uit te brengen wat betreft de definitieve berekeningen van de forfaitaire kosten 
van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014 en de bepaling van de restsaldo’s van 8.058,01 
euro voor 2013 en 17.379,73 euro voor 2014. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

11.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 22 december 2016 van de WVI 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 oktober 2016 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI van 22 december 2016; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2013 tot afvaardiging van de heer Dirk 
DEBAERE als effectief en van de heer Enigo VANDENDRIESSCHE als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016 
2. Begroting 2017 
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités 
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4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A 
5. Mededelingen 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 22 
december 2016 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van de WVI van 22 december 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI van 22 december 2016 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan de WVI. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  Goedkeuren van de dotatie aan de politiezone MIDOW 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

Gelet op het voorstel van politiebegroting 2017; 

Overwegende dat de dotatie 2017 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone MIDOW wordt 
vastgesteld op 785.756,00 euro in gewone dienst en 0,00 euro in buitengewone dienst; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in de politiebegroting, dienstjaar 
2017, zijnde in gewone dienst 785.756,00 euro en in buitengewone dienst 0,00 euro, aan de 
politiezone MIDOW toe te kennen. 

Artikel 2 – Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge en aan de politiezone MIDOW. 

13.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 9 december 2016 van Figga 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 oktober 2016 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 9 december 2016; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende aanduiding van Davy 
CLAERHOUT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Martine 
VERHAMME, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Strategie voor het boekjaar 2017 
2. Begroting voor het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 9 december 
2016 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Figga van 9 december 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 9 december 2016 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Figga. 

VOLKSGEZONDHEID 

T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Filip Blanckaert raadslid, bij brief van 23 
november 2016 met betrekking tot de actie 'Tournée Minérale' 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Filip Blancaert, raadslid, die het volgende toelicht. 

Kan de gemeente Ingelmunster intekenen op de actie "Tournée Minérale"? Dit is een nationale actie van de 
VAD (Vereniging voor alcohol en drugproblemen), de Druglijn en de Stichting tegen Kanker waarmee alle 
Belgen opgeroepen worden om in de maand februari 2017 geen alcohol te drinken. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 

De gemeente gaat de actie communicatief ondersteunen. Via onze gekende kanalen gaan we de 
Ingelmunsternaar oproepen om deel te nemen. We hopen dat veel mensen het voorbeeld volgen. De 
problematiek van het alcoholisme gaan we hier uiteraard niet mee oplossen, maar het is goed om even stil 
te staan bij het feit dat alcohol zo sterk in ons dagelijks leven in binnengedrongen. Ik ga in ieder geval het 
goede voorbeeld geven en ga me engageren om de ganse maand februari geen alcohol te drinken. Ik heb 
eens de website van Tournée minérale bekeken en van een maand alcoholonthouding krijg je volgens die 
website een huid die meer straalt, je slaapt beter, je hebt meer energie, je verliest gewicht en het bespaart 
geld. Dit kan dus mijn trainingsschema voor de 1000 kilometer voor Kom Tegen Kanker alleen maar 
bevorderen. Ik doe mee. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

 

De zitting werd afgerond om 20.35 uur. 

 

 

Dominik Ronse Dirk Debaere 

secretaris voorzitter 
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Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs  
 
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit.  
Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in 
het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van 
leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend. 
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen 
de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.  
 
 
WETTELIJK KADER 
 
Open voor iedereen  

- Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de scholen, centra en 
academies toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel bepaalt dat 
een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht 
de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’. 

 
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind  

- Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 
 

Democratisch burgerschap versterken  

- Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtstaat en 
versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zichzelf organiseren, door een 
participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische 
samenleving. 

 
 

 
ACTIEF PLURALISME 
 
Verbondenheid stimuleren 

- Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, 
aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. 
Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en 
cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun 
aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en 
leefgemeenschap en in de samenleving.  
 

Diversiteit erkennen en respecteren 

- Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en 
cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, 
etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk 
stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige 
verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip 
opbrengen voor andere opvattingen.  
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Diversiteit als meerwaarde benutten 

- Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de 
meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen 
tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud 
(curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen 
en overtuigingen te stimuleren. 

 
 
 
 
LOKAAL VERANKERD, OPEN OP DE WERELD EN OP DE TOEKOMST  
 
Lokale verankering  

- Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze 
gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, 
socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en 
cultuursector. 
 

Wereldburgerschap 

- Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze 
staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering. 

 
Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht) 

- Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst 
ecologisch duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen deze overtuiging in hun 
aanbod en in hun manier van werken. 
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